
Grundejerforeningen
      Skovvænget

Referat af vejgennemgang den 16.5.2015.

 

Vi mødtes ved Barakker kl.11.00. 11 personer, som repræsenterede 8 husstande 
mødte op.  

Beplantningen ved hjørnet Barakvej -  Skovvænget 2 giver stadig store problemer. 
Udsynet er meget dårligt, der SKAL beskæres og ryddes til skel ved nr. 2 Det er 
besluttet, at vi nu kontakter en landmåler, for at få fundet de 2 skelpunkter, der er ved
indkørslen. 

Med hensyn til vandpytten (søen) på Barakvejen, kan vi intet gøre, så længe 
kommunen ikke selv kan finde en løsning.

Ved indkørslen til nr 6, (skel til nr. 8) skal der fyrretræet beskæres, så der er frit op til
til 4,2 meters højde. Der skal også beskæres langs vejen. 

Hækken ud mod vejen ved nr. 10A skal beskæres ind til skel. 

På stikvejen ved 10 og 10B samles der vand ved brønddækslet. Vi får Troels fra 
kloakservice til at se på det. 

Vedrørende nr.37, så 

 Græsset SKAL slåes, og 
 beplantningen SKAL skæres ind til skel og
 bøgehækken SKAL klippes ind. Bøgetræerne og enkelte tjørnetræer, der er 

plantet i skel rager nu ud over selve hjulsporene. Træerne skal skæres ind til 
stammen. (se billederne)

Bøgehækken bag gården, ved den lille sø, skal klippes ind til skel. 

Fyrretræet og syrenbusken i svinget ved nr 17 skal beskæres.  

Birketræet ved nr.19 skal beskæres så vejpassagen følger kommunens regler. 

Stenen i rabatten ved nr. 23, som beskytter drænbrønden, bliver udskiftet med 
plastikrør med refleksmarkering. 
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Vi kontakter kommunen og beder dem sørge for, at renovationsvognen holder sig på 
grusvejen og undgår rabatten. For at hjælpe på problemet bliver der sat et plast-rør 
med refleksmarkering op på hjørnet ved nr. 23.

Vi gør opmærksom på, at træstubbe og sten, som ligger i rabatten SKAL fjernes, da 
de pågældende grundejere hæfter for ansvaret, hvis der sker skader på køretøjer, som
følge af, at der er lagt hindringer ud i græsrabatterne. Eneste lovloge hindringer er 
brønddækslerne, der i vid udstrækning er afmærket. 

Med venlig Hilsen 

På bestyrelsens vegne

Miriam Holst nr. 30 

RIGTIG GOD SOMMER TIL JER ALLE!


